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 اسنض تعضٜـ اؿر ٚسهُ٘ ٚؾطً٘ ؟

 اَؿٗر يف ايًػ١: ايكصز.-1

 ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚيف ايؾضع: ايتعبز هلل بأرا٤ املٓاعو يف َهإ كصٛص يف ٚقت كصٛص، ع٢ً َا دا٤ يف ع١ٓ صعٍٛ اهلل 

٘ٔ َعٔبًّٝ: سهِ اؿر -2 ِٝ ِٔ اِعَتَطاَع ِإَي ََ ِٝٔت  ٖٓاِؼ ٔسٗر اِيَب ٘ٔ َع٢ًَ اي َٚٔيًَّ ِٔ اؿر أسز أصنإ اإلعالّ ٚؾضٚض٘ ايععاّ، يكٛي٘ تعاىل: ) ََ َٚ ا 

ُٔنَي( طآٍ عُضإ:  ِٔ اِيَعاَي ٌّ َع َ٘ َغٓٔ ٕٖ ايًَّ َُِض٠َ ٔي97ََّنَؿَض َؾِإ َٚاِيُع ُٗٛا اِيَشٖر  ََٚأٔت  ص.196٘ٔ( طايبكض٠: ص. ٚيكٛي٘ تعاىل: )

 ٚؿزٜح ابٔ عُض صضٞ اهلل عُٓٗا َضؾٛعّا: )بين اإلعالّ ع٢ً مخػ...(، ٚسنض َٓٗا اؿر.

 ٚقز أمجعت األ١َ ع٢ً ٚدٛب اؿر ع٢ً املغتطٝع َض٠ ٚاسز٠ يف ايعُض.

 ؾطً٘: ٚصر يف ؾطٌ اؿر أسارٜح نجري٠، َٓٗا: -3

٢ً صَضؾٛعّا: )ايعُض٠ إىل ايعُض٠ نؿاص٠ ملا بُٝٓٗا، ٚاؿر املربٚص يٝػ ي٘ دظا٤ إال اؾ١ٓ(. ٚقاٍ  -صضٞ اهلل عٓ٘  -سزٜح أبٞ ٖضٜض٠ 

 )َٔ سر هلل، ؾًِ ٜضؾح، ٚمل ٜؿغل، صدع نّٝٛ ٚيزت٘ أَ٘(. إىل غري سيو َٔ األسارٜح. اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

 

 ٌٖ جيب اؿر يف ايعُض أنجض َٔ َض٠؟

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صإٔ ايٓيب  -صضٞ اهلل عٓ٘  -ال جيب اؿر يف ايعُض إال َض٠ ٚاسز٠ َٚا طار ع٢ً سيو ؾٗٛ تطٛع; ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ 

قاٍ: )أٜٗا ايٓاؼ! قز ؾضض اهلل عًٝهِ اؿر ؾشذٛا(، ؾكاٍ صدٌ: أنٌ عاّ ٜا صعٍٛ اهلل؟ ؾكاٍ: )يٛ قًت: ْعِ يٛدبت، ٚملا 

إىل املز١ٜٓ إال سذ١ ٚاسز٠. ٚقز أمجع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ اؿر ال جيب  مل حير بعز ٖذضت٘ ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصاعتطعتِ( ، ٚألٕ ايٓيب 

 ع٢ً املغتطٝع إال َض٠ ٚاسز٠.

)تعذًٛا إىل اؿر; ؾإٕ أسزنِ ال  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚعًٝ٘ إٔ ٜبارص بأرا٥٘ إسا ؼككت ؽضٚط٘، ٜٚأثِ بتأخريٙ يػري عشص; يكٛي٘ 

 ٟٓٛ َِٜعِضُض ي٘(. ٚقز ُصٟٚ َضؾٛعّا َٚٛقٛؾّا، َٔ طضم ٜك بعطٗا بعطّا: )َٔ اعتطاع اؿر ؾًِ حير، ؾًُٝت إٕ ؽا٤ ٜٗٛرّٜا، ٜزصٟ َا 

 ٚإٕ ؽا٤ ْصضاّْٝا(.

 

 اسنض ؽضٚط اؿر ؟

 ٜؾرتط يٛدٛب اؿر مخغ١ ؽضٚط:

 اإلعالّ: ؾال جيب اؿر ع٢ً ايهاؾض ٚال ٜصض َٓ٘; ألٕ اإلعالّ ؽضط يصش١ ايعبار٠. -1

اٍ دْٓٛ٘; ألٕ ايعكٌ ؽضط يًتهًٝـ، ٚاجملٕٓٛ يٝػ َٔ أٌٖ ايتهًٝـ، ايعكٌ: ؾال جيب اؿر ع٢ً اجملٕٓٛ ٚال ٜصض َٓ٘ يف س -2

قاٍ: )ُصؾع ايكًِ عٔ ثالث١:  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصإٔ صعٍٛ اهلل  -صضٞ اهلل عٓ٘  -َٚضؾٛع عٓ٘ ايكًِ، ست٢ ٜؿٝل، نُا يف سزٜح عًٞ 

 . عٔ ايٓا٥ِ ست٢ ٜغتٝكغ، ٚعٔ ايصيب ست٢ ٜبًؼ، ٚعٔ اجملٕٓٛ ست٢ ٜؿٝل

ايصيب; ألْ٘ يٝػ َٔ أٌٖ ايتهًٝـ َٚضؾٛع عٓ٘ ايكًِ ست٢ ٜبًؼ يًشزٜح املاضٞ: )صؾع ايكًِ عٔ ايبًٛؽ: ؾال جيب اؿر ع٢ً  -3

ثالث١...(، يهٔ يٛ سر ؾشذ٘ صشٝض، ٜٟٚٓٛ ي٘ ٚيٝ٘ إسا مل ٜهٔ ممٝظّا، ٚال ٜهؿٝ٘ عٔ سذ١ اإلعالّ، بال خالف بني أٌٖ ايعًِ; ملا 

٢ً اهلل عًٝ٘ صايت: ٜا صعٍٛ اهلل أهلشا سر؟ قاٍ: )ْعِ ٚيو أدض(. ٚيكٛي٘ صٚاٙ ابٔ عباؼ صضٞ اهلل عُٓٗا إٔ اَضأ٠ صؾعت صبّٝا ؾك

 )أميا صيبٍّ سر ثِ بًؼ، ؾعًٝ٘ سذ١ أخض٣، ٚأميا عبز سر ثِ عتل، ؾعًٝ٘ سذ١ أخض٣(. ٚعًِ

اؿض١ٜ: ؾال جيب اؿر ع٢ً ايعبز; ألْ٘ ممًٛى ال ميًو ؽ٦ّٝا، يهٔ يٛ سر صٖض سذ٘ إٕ نإ بإسٕ عٝزٙ. ٚقز أمجع أٌٖ ايعًِ  -4

ٕ املًُٛى إسا سر يف ساٍ صق٘، ثِ أعتل، ؾعًٝ٘ سذ١ اإلعالّ، إسا ٚدز إىل سيو عبٝاّل، ٚال جيظئ عٓ٘ َا َسٖر يف ساٍ صق٘; ع٢ً أ

 يف اؿزٜح املاضٞ سنضٙ: )ٚأميا عبز سر ثِ عتل، ؾعًٝ٘ سذ١ أخض٣(. ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصيكٛي٘ 

5- ََ ِٝٔت  ٖٓاِؼ ٔسٗر اِيَب ٘ٔ َع٢ًَ اي َٚٔيًَّ ٘ٔ َعٔبًّٝا( طآٍ عُضإ: االعتطاع١: يكٛي٘ تعاىل: ) ِٝ ص. ؾػري املغتطٝع َايّٝا، بإٔ نإ ال 97ِٔ اِعَتَطاَع ِإَي

ميًو طارّا ٜهؿٝ٘ ٜٚهؿٞ َٔ ٜعٛي٘، أٚ نإ ال ميًو صاس١ً تٛصً٘ إىل َه١ ٚتضرٙ. أٚ بزّْٝا بإٔ نإ ؽٝدّا نبريّا، أٚ َضٜطّا 

ؿر غري آَٔ، نإٔ ٜهٕٛ ب٘ قطاع طضم، أٚ ٚبا٤، أٚ غري سيو ٚال ٜتُهٔ َٔ ايضنٛب ٚؼٌُ َؾام ايغؿض، أٚ نإ ايطضٜل إىل ا
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ُِٚع َِْؿّغا ِإيَّا   ُ٘ ـُ ايًَّ َُٜهًِّ َٗا( مما خياف اؿاز َع٘ ع٢ً ْؿغ٘ َٚاي٘، ؾإْ٘ ال جيب عًٝ٘ اؿر ست٢ ٜغتطٝع، ٚقز قاٍ تعاىل: )َيا  َع

ر املضأ٠: ٚدٛر احملضّ ايشٟ ٜضاؾكٗا يف عؿض اؿر; ألْ٘ ال ص ٚاالعتطاع١ َٔ ايٛعع ايشٟ سنضٙ اهلل، َٚٔ االعتطاع١ يف س286طايبكض٠: 

)ال حيٌ الَضأ٠ تؤَٔ باهلل ٚايّٝٛ اآلخض إٔ تغاؾض عؿضّا  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصجيٛط هلا ايغؿض يًشر ٚال يػريٙ بزٕٚ قضّ; يكٛي٘ 

َِ َص -َٚعٗا أبٖٛا أٚ ابٓٗا أٚ طٚدٗا أٚ أخٖٛا أٚ سٚ قضّ َٓٗا( ، ٚيكٛي٘ ٜهٕٛ ثالث١ أٜاّ ؾصاعزّا إال ََٚعًَّ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع يًضدٌ ايشٟ  -٢َّ ايًَّ

قاٍ: إٕ اَضأتٞ خضدت ساٖد١، ٚإْٞ انتتبت يف غظ٠ٚ نشا: )اْطًل ؾشر َعٗا(. ؾإسا سذت بزٕٚ قضّ ؾشذٗا صشٝض، ٚتهٕٛ 

 آمث١.

 

 اسنض سهِ ايعُض٠ ٚأري١ سيو ؟

ُٗ ََٚأٔت ٘ٔ( طايبكض٠: ػب ايعُض٠ ع٢ً املغتطٝع َض٠ ٚاسز٠ يف ايعُض; يكٛي٘ تعاىل: ) َُِض٠َ ٔيًَّ َٚاِيُع ٢ً اهلل عًٝ٘ صص، ٚيكٍٛ ايٓيب 196ٛا اِيَشٖر 

 ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصيعا٥ؾ١ ملا عأيت٘: ٌٖ ع٢ً ايٓغا٤ دٗار؟ قاٍ: )ْعِ عًٝٗٔ دٗار ال قتاٍ ؾٝ٘: اؿر ٚايعُض٠( ، ٚيكٛي٘  ٚعًِ

 ألبٞ صطٜٔ ملا عأي٘ إٔ أباٙ ال ٜغتطٝع اؿر، ٚال ايعُض٠، ٚال ايععٔ. قاٍ: )سر عٔ أبٝو ٚاعتُض(.

 : اإلسضاّ، ٚايطٛاف، ٚايغعٞ.ناْٗا ثالث١ٚأص

 

 اسنض َٛاقٝت اؿر ٚايعُض٠ ؟

 املٝكات يػ١: ٖٛ اؿز. ٚؽضعّا: ٖٛ َٛضع ايعبار٠ أٚ طَٓٗا، ؾتٓكغِ املٛاقٝت إىل: طَا١ْٝ َٚها١ْٝ.

 أَا املٛاقٝت ايظَا١ْٝ يًشر ٚايعُض٠: ؾايعُض٠ جيٛط أراؤٖا يف مجٝع أٚقات ايغ١ٓ.

ََاْت( طايبكض٠:  ٚأَا اؿر ؾً٘ أؽٗض ًُٛ ََِع ُْٗض  ص، ٖٚٞ ؽٛاٍ، 197َعًَٛات ال ٜصض ؽ٤ٞ َٔ أعُاٍ اؿر إال ؾٝٗا; يكٛي٘ تعاىل: )اِيَشٗر َأِؽ

 ٚسٚ ايكعز٠، ٚسٚ اؿذ١.

ٖٝٓٗا صعٍٛ ا ٢ً اهلل صهلل ٚأَا املٛاقٝت املها١ْٝ يًشر ٚايعُض٠: ؾٗٞ اؿزٚر اييت ال جيٛط يًشاز ٚاملعتُض إٔ ٜتذاٚطٖا إال بإسضاّ. ٚقز ب

َٚقََّت صعٍٛ اهلل  عًٝ٘ ٚعًِ َِ  -يف سزٜح ابٔ عباؼ صضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: ) ََٚعًَّ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ألٌٖ املز١ٜٓ سا اؿًٝؿ١، ٚألٌٖ  -َص٢َّ ايًَّ

قضٕ املٓاطٍ، ٚألٌٖ ايُٝٔ ًًُِٜ، ٖٔ هلٔ، ٚملٔ أت٢ عًٝٗٔ َٔ غري أًٖٗٔ ممٔ أصار اؿر ٚايعُض٠، َٚٔ  جند ايؾاّ اؾشؿ١، ٚألٌٖ

ٕ سيو ؾُٔ سٝح أْؾأ، ست٢ أٌٖ َه١ َٔ َه١(. ؾُٔ تعز٣ ٖشٙ املٛاقٝت بزٕٚ إسضاّ ٚدب عًٝ٘ ايضدٛع إيٝٗا إٕ نإ رٚ

 أَهٔ، ٚإٕ مل ٜتُهٔ َٔ ايضدٛع ؾعًٝ٘ ؾز١ٜ، ٖٚٞ ؽا٠ ٜشعٗا يف َه١، ٜٚٛطِّعٗا ع٢ً َغانني اؿضّ.

ُٜشضَٕٛ َٔ أَانِٓٗ; يكٛي٘ يف اؿزٜح ايغابل: )َٚٔ نإ رٕٚ سيو ؾُٔ سٝح   أَا َٔ ناْت َٓاطهلِ رٕٚ املٛاقٝت، ؾإِْٗ 

 أْؾأ(.

 

 اسنض أصنإ اؿر ٚٚادبات٘ ؟

 أصنإ اؿر أصبع١، ٖٞ:

٢ً اهلل صاإلسضاّ: ٖٚٛ ١ْٝ اؿر ٚقصزٙ; ألٕ اؿر عبار٠ قط١ ؾال ٜصض بػري ١ْٝ بإمجاع املغًُني، ٚاألصٌ يف سيو قٍٛ ايٓيب -1

ََُعِّّٝٓا ايٓغو ايشٟ ْٛاٙ، يجبٛت سيو  عًٝ٘ ٚعًِ )إمنا األعُاٍ بايٓٝات( ، ٚاي١ٝٓ قًٗا ايكًب، يهٔ األؾطٌ يف اؿر ايٓطل بٗا، 

 َٔ ؾعً٘

)اؿر عضؾ١( ، ٚٚقت ايٛقٛف: َٔ بعز ايظٚاٍ ّٜٛ عضؾ١،  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصايٛقٛف بعضؾ١: ٖٚٛ صنٔ باإلمجاع، ٚريًٝ٘ قٛي٘  -2

 إىل طًٛع ؾذض ّٜٛ ايٓشض.

ظٜاص٠: ٜٚغ٢ُ طٛاف اإلؾاض١، ألْ٘ ٜهٕٛ بعز اإلؾاض١ َٔ عضؾ١، ٜٚغ٢ُ طٛاف ايؿضض، ٖٚٛ صنٔ باإلمجاع; يكٛي٘ طٛاف اي -3

ِٝٔت اِيَعٔتِٝل( طاؿر:  ُٖٛؾٛا ٔباِيَب َٝطَّ َِٚي  ِِ ُٖ ُُْشَٚص ُُٝٛؾٛا  َِٚي  ِِ ُٗ َِٝكُطٛا َتَؿَج ِٖ ِي  ص.29تعاىل: )ُث

عا٥ؾ١ صضٞ اهلل عٓٗا قايت: َا أمت اهلل سر اَضئ ٚال عُضت٘ مل ٜطـ بني ايصؿا ايغعٞ بني ايصؿا ٚاملض٠ٚ: ٖٚٛ صنٔ; ؿزٜح  -4

 )اععٛا ؾإٕ اهلل نتب عًٝهِ ايغعٞ(. ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚاملض٠ٚ ، ٚقٛي٘ 

 ٖٚشٙ األصنإ ال ٜتِ اؿر إال بٗا، ؾُٔ تضى صنّٓا َٓٗا مل ٜتِ سذ٘، ست٢ ٜأتٞ ب٘.

 

 اسنض ٚادبات اؿر ؟

 ؽضعّا. اإلسضاّ َٔ املٝكات املعترب ي٘ -1

، ٚقاٍ: -نُا عٝأتٞ يف صؿ١ سذت٘-ٚقـ إىل ايػضٚب  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصايٛقٛف بعضؾ١ إىل ايًٌٝ ملٔ أتاٖا ْٗاصّا; ألٕ ايٓيب  -2

 )خشٚا عين َٓاعههِ(.
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 سيو. ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصاملبٝت مبظريؿ١ ي١ًٝ ايٓشض إىل َٓتصـ ايًٌٝ، إٕ ٚاؾاٖا قبً٘; يؿعً٘  -3

 املبٝت مب٢ٓ يٝايٞ أٜاّ ايتؾضٜل. -4

 ضتبّا.صَٞ اؾُضات َ -5

َٔ( طايؿتض:  -6 ََُكصِِّضٜ َٚ  ِِ ََُشًِّٔكنَي ُص٤َُٚعُه  ٚأَضٙ بشيو. ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصص، ٚيؿعً٘  27اؿًل أٚ ايتكصري، يكٛي٘ تعاىل: )

طٛاف ايٛراع يػري اؿا٥ض ٚايٓؿغا٤; ؿزٜح ابٔ عباؼ صضٞ اهلل عُٓٗا: )أَض ايٓاؼ إٔ ٜهٕٛ آخض عٗزِٖ بايبٝت، إال أْ٘ خؿـ  -7

 عٔ املضأ٠ اؿا٥ض(.

ٔ تضى ٚادبّا َٔ ٖشٙ ايٛادبات عاَزّا أٚ ْاعّٝا دربٙ بزّ ٚصض سذ٘، ملا ثبت عٔ ابٔ عباؼ صضٞ اهلل عُٓٗا أْ٘ قاٍ: )َٔ ْغٞ ؾُ

 َٔ ْغه٘ ؽ٦ّٝا أٚ تضن٘ ؾًريم رَّا(.

 

 اسنض عٓٔ اؿر ؟

 االغتغاٍ يإلسضاّ ٚايتطٝب ٚيبػ ثٛبني أبٝطني. -1

 ٚقص ايؾاصب َٚا ًٜظّ أخشٙ.تكًِٝ األظاؾض ٚأخش ؽعض ايعا١ْ ٚاإلبط  -2

 طٛاف ايكزّٚ يًُؿضر ٚايكاصٕ. -3

ٌََ يف ايجالث١ األؽٛاط األٚىل َٔ طٛاف ايكزّٚ. -4  ايٖض

 االضطباع يف طٛاف ايكزّٚ، ٖٚٛ: إٔ جيعٌ ٚعط ايضرا٤ ؼت عاتك٘ األمئ، ٚطضؾٝ٘ ع٢ً عاتك٘ األٜغض. -5

 املبٝت مب٢ٓ ي١ًٝ عضؾ١. -6

 ّ إىل صَٞ مجض٠ ايعكب١.ايتًب١ٝ َٔ سني اإلسضا -7

 اؾُع بني املػضب ٚايعؾا٤ مبظريؿ١ تكزميّا. -8

 ايٛقٛف مبظريؿ١ عٓز املؾعض اؿضاّ َٔ ايؿذض إىل ايؾضٚم إٕ تٝغض، ٚإال ؾُظريؿ١ نًٗا َٛقـ. -9

 

 اسنض احملعٛصات ٚايؿز١ٜ ؾ٢ اؿر ؟

 يف قعٛصات اإلسضاّ:

 تغع١:ٖٚٞ َا ميتٓع ع٢ً احملضّ ؾعً٘ ؽضعّا، ٖٚٞ 

يبػ املدٝط، ٖٚٛ املؿٖصٌ ع٢ً قزص ايبزٕ أٚ ايعطٛ َٔ ايغضاٌٜٚ ٚايجٝاب ٚغريُٖا، إال ملٔ مل جيز إطاصّا ؾٝذٛط ي٘ يبػ ايغضاٌٜٚ.  -1

 ٖٚشا احملعٛص خاص بايضداٍ، أَا املضأ٠ ؾتًبػ َا ؽا٤ت َٔ ايجٝاب إال ايٓكاب ٚايكؿاطٜٔ، نُا عٝأتٞ.

ب٘، ٚنشيو تعُز مش٘، ٚجيٛط ي٘ ؽِ َا ي٘ صا٥ش١ طٝب١ َٔ ْبات األصض، ٚي٘ االنتشاٍ مبا ال اعتعُاٍ ايطٝب يف بزْ٘ أٚ ثٝا -2

 طٝب ؾٝ٘.

 إطاي١ ايؾعض ٚايعؿض، سنضّا نإ أٚ أْج٢، ٚجيٛط ي٘ غغٌ صأع٘ بضؾل، ٚإٕ اْهغض ظؿضٙ داط ي٘ صَٝ٘. -3

 تػط١ٝ صأؼ ايضدٌ مبالصل ي٘، ٚي٘ االعتعالٍ باـ١ُٝ ٚحنٖٛا نؾذض٠. -4

ٚجيٛط يًُشضّ إٔ ٜغتعٌ بايؾُغ١ٝ عٓز اؿاد١، ٚاملضأ٠ ممٓٛع١ َٔ تػط١ٝ ٚدٗٗا مبا عٌُ ع٢ً قزصٙ نايٓكاب ٚايربقع، ٚجيب 

عًٝٗا تػط١ٝ ٚدٗٗا باـُاص عٓز ٚدٛر ايضداٍ األداْب، ٚممٓٛع١ َٔ يبػ ايكؿاطٜٔ، ٚتًبػ َا ؽا٤ت َٔ ايجٝاب مما ٜٓاعبٗا. 

)عؿٞ ألَيت  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصكٝطّا، داٖاّل أٚ ْاعّٝا أٚ َهضّٖا، ؾال ؽ٤ٞ عًٝ٘; يكٛي٘  ؾُٔ تطٝب، أٚ غط٢َّ صأع٘، أٚ يبػ

 اـطأ ٚايٓغٝإ َٚا اعتهضٖٛا عًٝ٘(.

 ؾُت٢ عًِ اؾاٌٖ، أٚ سنض ايٓاعٞ، أٚ طاٍ اإلنضاٙ، ؾعًٝ٘ َٓع اعتزا١َ ٖشا احملعٛص.

 عكز ايٓهاح ي٘ ٚيػريٙ. -5

 ٍٚ، ٚيٛ بعز ايٛقٛف بعضؾ١.ايٛط٤ يف ايؿضز، ٖٚٛ َؿغز يًشر قبٌ ايتشًٌ األ -6

 املباؽض٠ ؾُٝا رٕٚ ايؿضز، ٚال تؿغز ايٓغو، ٚنشا ايُكب١ً ٚايًُػ ٚايٓعض بؾ٠ٛٗ. -7

بكتًٗا يف اؿٌ ٚاؿضّ، يًُشضّ ٚغريٙ، ٖٚٞ:  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصقتٌ صٝز ايرب ٚاصطٝارٙ، ٚجيٛط ي٘ قتٌ ايؿٛاعل اييت أَض ايٓيب  -8

ايعكٛص. ٚال جيٛط ي٘ اإلعا١ْ ع٢ً قتٌ صٝز ايرب، ال باإلؽاص٠ ٚال بػريٖا، ٚال جيٛط ايػضاب ٚايؿأص٠ ٚايعكضب ٚأؿزأ٠ ٚاؿ١ٝ ٚايهًب 

 أنٌ َا صٝز َٔ أدً٘.

ال جيٛط يًُشضّ ٚال غريٙ قطع ؽذض اؿضّ أٚ ْبات٘ ايضطب غري املؤسٟ، ٚجيٛط قطع األٚصاٍ املؤس١ٜ يف ايطضٜل، ٜٚغتج٢ٓ َٔ ؽذض  -9

 مجاع.اؿضّ اإلسخض، َٚا أْبت٘ اآلرَٕٝٛ باإل

 ؾز١ٜ احملعٛصات:
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بايٓغب١ ؿًل ايؾعض، ٚتكًِٝ األظاؾض، ٚيبػ املدٝط، ٚايطٝب، ٚتػط١ٝ ايضأؼ، ٚاإلَٓا٤ بٓعض٠، ٚاملباؽض٠ بػري إْظاٍ املين: ايؿز١ٜ  -

 ؾٝٗا ع٢ً ايتدٝري بني أصٓاف ثالث١:

 أٚ سبض ؽا٠. -3   أٚ إطعاّ عت١ َغانني. -2 صٝاّ ثالث١ أٜاّ. -1

عذض٠ سني آساٙ ٖٛاّ صأع٘: )اسًل صأعو، ٚصِ ثالث١ أٜاّ، أٚ أطعِ عت١ َغانني، أٚ اْغو يهعب بٔ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصيكٛي٘ 

 ؽا٠(. ٚقٝغت عًٝ٘ بك١ٝ األؾعاٍ، ألْٗا قض١َ باإلسضاّ، ٚال تؿغز اؿر.

٘ طعاَّا جيظئ ٚأَا بايٓغب١ يكتٌ ايصٝز: ؾٝدري قاتٌ ايصٝز بني سبض املجٌ َٔ ايٓعِ، أٚ تكِٜٛ املجٌ مبشٌ ايتًـ، ٜٚؾرتٟ بكُٝت -

يف ايؿطض٠، ؾٝطعِ نٌ َغهني َٓزُبضٍّ، أٚ ْصـ صاع َٔ غريٙ، نتُض أٚ ؽعري، أٚ ٜصّٛ عٔ إطعاّ نٌ َغهني َّٜٛا; يكٛي٘ 

 ِِ ُِٓه َٔ  ٍٍ َٚا َعِز ٘ٔ َس ُِ ٔب َِٜشُه  ِِ َٖٓع َٔ اي َٔ  ٌَ ََا َقَت  ٌُ َِٔج ِّّزا َؾَذَظا٤ْ  ََُتَع  ِِ ُِٓه َٔ  ُ٘ ًَ ِٔ َقَت ََ َٚ ّٜا تعاىل: ) ُّ َِٖز ِٚ َنؿَّاَص٠ْ َطَعا َبأيَؼ اِيَهِعَب١ٔ َأ

َّا( طاملا٥ز٠:  َٝا ٍُ َسٔيَو ٔص ِٚ َعِز  ص.95َََغأننَي َأ

ٚأَا بايٓغب١ يًٛط٤ يف اؿر قبٌ ايتشًٌ األٍٚ، ٚإْظاٍ املين مبباؽض٠، أٚ اعتُٓا٤، أٚ تكبٌٝ، أٚ ملػ بؾ٠ٛٗ، أٚ تهضاص ْعض: ؾإْ٘  -

ّٖٝا أٚ داٖاّل أٚ َهضّٖا. ٚجيب يف سيو بز١ْ، ٚقطا٤ اؿر، ٚايتٛب١.ٚأَا بعز ايتشًٌ األٍٚ، ٜؿغز اؿر، ست٢ ٚإٕ نإ اجملاَع عا

 ؾإْ٘ ال ٜؿغز اؿر، ٚجيب يف سيو ؽا٠.

 ٚأَا بايٓغب١ يعكز ايٓهاح: ؾال جيب يف سيو ؾز١ٜ، ٚإمنا ٜهٕٛ ايعكز ؾاعزّا. -

ؾتطُٔ ايؾذض٠ ايصػري٠ عضؾّا بؾا٠ َٚا ؾٛقٗا ببكض٠، ٜٚطُٔ ٚأَا بايٓغب١ يكطع ؽذض اؿضّ ْٚبات٘ ايشٟ مل ٜظصع٘ اآلرَٞ:  -

 ايٓبات ٚايٛصم بكُٝت٘ ألْ٘ َتكّٛ.ٖشا إسا نإ َضتهب احملعٛص َتعُزّا، أَا اؾاٌٖ ٚايٓاعٞ ؾال ؽ٤ٞ عًُٝٗا.

 

 اسنض اهلزٟ ٚأسهاَ٘ ؾ٢ اؿر ؟

 تكضبّا إىل اهلل تعاىل. -ِاإلبٌ ٚايبكض ٚايػٓ-َا ٜٗز٣ إىل ايبٝت اؿضاّ َٔ ب١ُٝٗ األْعاّ  اهلزٟ:

 أْٛاع اهلزٟ:

1- ُِ َُٖتَع ٔباِيُع ِٔ َت َُ َض٠ٔ ٖزٟ ايتُتع ٚائكضإ: ٖٚٛ ٚادب ع٢ً َٔ مل ٜهٔ ساضض املغذز اؿضاّ، ٖٚٛ رّ ْغو ال دربإ; يكٛي٘ تعاىل: )َؾ

ِٟ( طايبكض٠:  َِٗز َٔ اِي َٔ َِٝغَض  َُا اِعَت  ص.196ِإَي٢ اِيَشرِّ َؾ

ِِ ؾإٕ عزّ اهلزٟ أٚ  ِٔ َي َُ مثٓ٘ صاّ ثالث١ أٜاّ يف اؿر، ٚجيٛط صٝاَٗا يف أٜاّ ايتؾضٜل، ٚعبع١ إسا صدع إىل أًٖ٘; يكٛي٘ تعاىل: )َؾ

ِِ( طايبكض٠:  ََٚعِبَع١ٕ ِإَسا َصَدِعُت ٍّ ٔؾٞ اِيَشرِّ  ٜٖا ًَاَث١ٔ َأ ُّ َث َٝا  ص ٜٚغتشب يًشاز إٔ ٜأنٌ َٔ ٖزٟ ايتُتع ٚايكضإ يكٛي٘ تعاىل:196َٜٔذِز َؾٔص

ُُِعَتٖض( طاؿر:  َٚاِي ُُٛا اِيَكأَْع  ََٚأِطٔع َٗا  ِٓ َٔ  ص.36)َؾُهًُٛا 

ٖزٟ اؾربإ: ٖٚٛ ايؿز١ٜ ايٛادب١ يرتى ٚادب، أٚ اصتهاب قعٛص َٔ قعٛصات اإلسضاّ، أٚ بغبب اإلسصاص عٓز ٚدٛر عبب٘;  -2

ِٟ( طايب َِٗز َٔ اِي َٔ َِٝغَض  َُا اِعَت ِِ َؾ ِٕ ُأِسٔصِضُت ص، ٚيكٍٛ ابٔ عباؼ: )َٔ ْغٞ َٔ ْغه٘ ؽ٦ّٝا أٚ تضن٘، ؾًريم 196كض٠: يكٛي٘ تعاىل: )َؾِإ

 رَّا(.ٖٚشا ايٓٛع ال جيٛط األنٌ َٓ٘، بٌ ٜتصزم ب٘ ع٢ً ؾكضا٤ اؿضّ.

 ؾكز أٖز٣ َا١٥ بز١ْ يف سذ١ ايٛراع. ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٖزٟ ايتطٛع: ٖٚٛ َغتشب يهٌ ساز ٚيهٌ َعتُض; اقتزا٤ بايٓيب  -3

ض َٔ نٌ دظٚص ٔبَبِطَع١ٕ، ؾطبدت، ٚأنٌ َٓٗا، ٚؽضب َٔ َضقٗا ٚايَبطع١: أَ ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٜٚغتشب األنٌ َٓ٘; ألٕ ايٓيب 

 ايكطع١ َٔ ايًشِ.

 ٚجيٛط يػري احملضّ إٔ ٜبعح ٖزاٜا إىل َه١ يتشبض بٗا; تكضبّا إىل اهلل تعاىل، ٚال حيضّ عًٝ٘ ؽ٤ٞ مما حيضّ ع٢ً احملضّ.

ُُٝٛؾٛا ٖزٟ ايٓشص: ٖٚٛ َا ٜٓشصٙ اؿاز تكضبّا إىل اهلل عٓز ايبٝت  -4 َِٚي  ِِ ُٗ َِٝكُطٛا َتَؿَج ِٖ ِي اؿضاّ، ٚجيب ايٛؾا٤ بٗشا ايٓشص; يكٛي٘ تعاىل: )ُث

ِِ( طاؿر:  ُٖ  ص. ٚال جيٛط األنٌ َٔ ٖشا اهلزٟ.29ُُْشَٚص

 ٚقت سبض اهلزٟ:

يًبػ ؾشني ؾعً٘، ٖزٟ ايتُتع ٚايكضإ ٜبزأ ٚقت٘ َٔ بعز صال٠ ايعٝز ّٜٛ ايٓشض، إىل آخض أٜاّ ايتؾضٜل.أَا سبض ؾز١ٜ األس٣ ٚا

 ِٕ ٚنشيو ايؿز١ٜ ايٛادب١ يرتى ٚادب.ٚأَا رّ اإلسصاص ؾعٓز ٚدٛر عبب٘، ٖٚٛ ؽا٠ أٚ عبع بز١ْ أٚ عبع بكض٠، يكٛي٘ تعاىل: )َؾِإ

ِٟ( طايبكض٠:  َِٗز َٔ اِي َٔ َِٝغَض  َُا اِعَت ِِ َؾ  ص.196ُأِسٔصِضُت

 َهإ ايشبض:

 ٘ يف أٟ دظ٤ َٔ أدظا٤ اؿضّ داط.ٖزٟ ايتُتع ٚايكضإ: ايغ١ٓ إٔ ٜشع٘ مب٢ٓ، ٚإٕ سع

ٚنشيو ؾز١ٜ تضى ايٛادب ٚؾعٌ احملعٛص ؾال تشبض إال يف اؿضّ، عزا ٖزٟ اإلسصاص، ؾٝشع٘ يف َٛضع٘. أَا ايصٝاّ ؾٝذظ٥٘ يف 

َُ ِٔ َت َُ ِِ َؾ ُِٓت َٔ َُِض٠ٔ ِإَي٢ اِيَشرِّ نٌ َهإ.ٚاملغتشب إٔ ٜصّٛ ثالث١ أٜاّ يف اؿر ٚعبع١ إسا صدع إىل أًٖ٘; يكٛي٘ تعاىل: )َؾِإَسا َأ ٖتَع ٔباِيُع

ًِ ِِ ٔت ََٚعِبَع١ٕ ِإَسا َصَدِعُت ٍّ ٔؾٞ اِيَشرِّ  ٜٖا ًَاَث١ٔ َأ ُّ َث َٝا َٜٔذِز َؾٔص  ِِ ِٔ َي َُ ِٟ َؾ َِٗز َٔ اِي َٔ َِٝغَض  َُا اِعَت ١ًَْ( طايبكض٠: َؾ َٔ  ص.196َو َعَؾَض٠ْ َنا

 ٜٚغتشب إٔ ٜكٍٛ عٓز ايشبض: بغِ اهلل، ايًِٗ ٖشا َٓو ٚيو.ٜٚغتشب إٔ ٜشبض اؿاز بٓؿغ٘، ٚإٕ أْاب غريٙ ؾال بأؼ بشيو، 
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 أَا ؽضٚط اهلزٟ: ؾٗٞ ؽضٚط األضش١ٝ ْؿغٗا:

 إٔ ٜهٕٛ َٔ ب١ُٝٗ األْعاّ )اإلبٌ ٚايبكض ٚايػِٓ(. -1

 إٔ ٜهٕٛ خايّٝا َٔ ايعٝٛب اييت متٓع اإلدظا٤، ناملضض ٚايعٛص ٚايعضز ٚاهلظاٍ. -2

 ؾاإلبٌ مخػ عٓٛات، ٚايبكض عٓتإ، ٚاملعظ ع١ٓ، ٚايطإٔ عت١ أؽٗض.إٔ تتٛاؾض ؾٝ٘ ايغٔ املؾضٚع١:  -3

 

 اسنض صؿ١ اؿر ٚايعُض٠؟

 األصٌ عٓز أٌٖ ايعًِ يف صؿ١ اؿر سزٜح دابض املؾٗٛص.

 ؾتًدص يٓا َٔ فُٛعٗا ايصؿ١ ايتاي١ٝ: ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚقز تتبعٓا ايضٚاٜات ايصشٝش١ ايجابت١ عٔ ايٓيب 

ٜغتشب ي٘ إٔ ٜػتغٌ، ٜٚأخش َا حيتاز إىل أخشٙ َٔ ؽعض، حيٌ أخشٙ، نؾعض اإلبط إسا ٚصٌ َضٜز ايٓغو إىل املٝكات ؾإْ٘ 

ٚايعا١ْ ٚايؾاصب، ٜٚكًِ أظاؾضٙ، ٜٚتذضر ايضدٌ َٔ املدٝط، ٜٚتطٝب يف بزْ٘ قبٌ ١ْٝ ايزخٍٛ يف ايٓغو، ًٜٚبػ ايضدٌ إطاصّا ٚصرا٤ 

 ْعٝؿني أبٝطني. ٚؼضّ املضأ٠ ؾُٝا ؽا٤ت َٔ ثٝاب.

بضرا٥٘، ٌٜٚٗ بٓغه٘ ايشٟ ٜضٜز. ٚاألؾطٌ إٔ ٜهٕٛ إٖالي٘ إسا اعت٣ٛ ع٢ً رابت٘، ٚإٕ نإ احملضّ خياف  ٜٚػطٞ ايضدٌ نتؿٝ٘

ََٔشًِّٞ سٝح سبغتين. َِٜؾَتِضط إٔ   َٔ عا٥ل ميٓع٘ َٔ إمتاّ ْغه٘ نُضض أٚ قطع طضٜل أٚ حنٛ سيو ؾإْ٘ 

َِٜؾَضُع يف ايتًب١ٝ: يبٝو ايًِٗ ٜٚغتشب إٔ ٜهٕٛ عٓز إٖالي٘ َغتكباّل ايكب١ً ٜٚكٍٛ: ايًِٗ ٖشٙ سذ١ ال  صٜا٤ ؾٝٗا ٚال مسع١، ٚ

يبٝو، يبٝو ال ؽضٜو يو يبٝو، إٕ اؿُز ٚايٓع١ُ يو ٚاملًو ال ؽضٜو يو. ٚنإ ايصشاب١ ٜظٜزٕٚ: يبٝو سا املعاصز، يبٝو سا 

بع ايضدٌ بإٔ ٜهؾـ عٔ ايؿٛاضٌ. ٜٚغٔ إٔ ٜضؾع صٛت٘ بايتًب١ٝ، ؾإسا ٚصٌ َه١ اعتشب ي٘ إٔ ٜػتغٌ، ؾإسا أصار إٔ ٜطٛف اضط

نتؿ٘ األمئ، ٜٚػطٞ نتؿ٘ األٜغض بضرا٥٘. ٜٚؾرتط إٔ ٜهٕٛ ساٍ ايطٛاف َتٛض٦ّا، ٜٚغتشب إٔ ٜغتًِ اؿذض األعٛر ٜٚكبًِّ٘، 

ؾإٕ مل ميهٓ٘ سيو اعتًُ٘ بٝزٙ، َٚقٖبٌ ٜزٙ، ؾإٕ مل ميهٓ٘ سيو ٜؾري إيٝ٘ بٝزٙ، ٚال ٜكبًِّٗا، ٜٚؿعٌ سيو عٓز نٌ ؽٛط، ٜٚبزأ 

ٛط بايتهبري، ٚإٕ ابتزأ ايطٛاف ببغِ اهلل ٚاهلل أنرب ؾشغٔ، ٚإسا أت٢ ايضنٔ ايُٝاْٞ اعتًُ٘ ٚمل ٜكبًِّ٘، ؾإٕ مل ميهٓ٘ نٌ ؽ

: صبٓا آتٓا يف ايزْٝا سغ١ٓ، ٚيف -ُٖٚا: ايضنٔ ايُٝاْٞ ٚاؿذض األعٛر-اعتالَ٘ ؾإْ٘ ال ٜؾري إيٝ٘، ٚال ٜهرب، ٜٚكٍٛ بني ايضنٓني 

 ب ايٓاص.اآلخض٠ سغ١ٓ، ٚقٓا عشا

ٌَُ يف األؽٛاط ايجالث١ األٚىل  َِٜض ٌََ ؾٛم املؾٞ ٚرٕٚ ايعزٚ-ٜٚزعٛ يف بك١ٝ ايطٛاف مبا ؽا٤، ٜٚغتشب إٔ  ٚميؾٞ يف األصبع١،  -ٚايٖض

ََُص٢ِّ( طايب  َِ ٖٝٔ ِّ ِإِبَضا َََكا  ِٔ َٔ َٚاٖتٔدُشٚا  ص ٜٚصًٞ 125كض٠: ؾإسا أمت عبع١ أؽٛاط غط٢ نتؿٝ٘ بضرا٥٘، ثِ ْؿش إىل َكاّ إبضاِٖٝ ؾكضأ: )

صنعتني خًـ املكاّ ٜكضأ يف األٚىل بغٛص٠ )ايهاؾضٕٚ( ٚيف ايجا١ْٝ بغٛص٠ )اإلخالص( ؾإٕ مل ٜتُهٔ َٔ ايصال٠ خًـ املكاّ يظساّ 

ٚحنٛٙ، ص٢ً يف أٟ َهإ َٔ املغذز، ٖٚشا ايطٛاف ٖٛ طٛاف ايكزّٚ يًُؿضر ٚايكاصٕ ٚطٛاف ايعُض٠ يًُتُتع، ثِ ٜؾضع ي٘ إٔ ٜؾضب 

ٕٖ َٔ طَظ ّ، ٜٚصب ع٢ً صأع٘، ثِ ٜضدع إىل اؿذض األعٛر، ؾٝغتًُ٘ إٕ تٝغض، ثِ خيضز إىل ايصؿا، ٜٚكضأ قٍٛ اهلل عظ ٚدٌ: )ِإ

٘ٔ( طايبكض٠:  ِٔ َؽَعا٥ِٔض ايًَّ َٔ  ٠ََٚ َُِض َٚاِي ص ثِ ٜضق٢ ايصؿا ست٢ ٜض٣ ايبٝت، ٜٚغتكبٌ ايكب١ً، ٜٚضؾع ٜزٜ٘، ٜٚكٍٛ: اهلل أنرب 158ايٖصَؿا 

ٚعزٙ، ْٚصض عبزٙ،  أجنز إي٘ إال اهلل ٚسزٙ ال ؽضٜو ي٘، ي٘ املًو ٚي٘ اؿُز ٖٚٛ ع٢ً نٌ ؽ٤ٞ قزٜض، ال إي٘ إال اهلل ٚسزٙثالثّا، ال 

ٖٚظّ األسظاب ٚسزٙ، ٜؿعٌ سيو ثالخ َضات ٜٚزعٛ بٝٓٗا طٜٛاّل، ثِ ٜٓظٍ َاؽّٝا إىل املض٠ٚ، ٜٚغع٢ بني املًٝني األخطضٜٔ ععّٝا 

يٓغا٤، ثِ ميؾٞ ست٢ ٜضق٢ املض٠ٚ، ؾٝصٓع عًٝٗا َجٌ َا صٓع ع٢ً ايصؿا، ٖٚشا ؽٛط، ثِ َٔ املض٠ٚ إىل ؽزٜزّا، ٚسيو يًضداٍ رٕٚ ا

ايصؿا ؽٛط آخض ست٢ ٜتِ ايغعٞ عبع١ أؽٛاط. ٖٚشا ععٞ اؿر يًُؿضر ٚايكاصٕ، ٚال ٜتشًالٕ بعزٙ، بٌ ٜبكٝإ بإسضاَُٗا، ٖٚٛ ععٞ 

 ايعُض٠ يًُتُتع.

أسضّ املتُتع  -ٖٚٛ ّٜٛ ايجأَ َٔ سٟ اؿذ١-ؽعضٙ ثِ ًٜبػ َالبغ٘، ست٢ إسا نإ ّٜٛ ايرت١ٜٚ  ٜٚتشًٌ املتُتع َٔ عُضت٘ بتكصري

باؿر َٔ َهاْ٘، ٚنشا غريٙ َٔ احملًني مبه١ ٚقضبٗا. ٜٚغتشب ي٘ إٔ ٜؿعٌ َا ؾعً٘ عٓز املٝكات َٔ االغتغاٍ ٚايتطٝب 

ايعٗض ٚايعصض ٚاملػضب ٚايعؾا٤ ٚايؿذض بكصض ايضباع١ٝ َٔ غري  ٚايتٓعـ. ٜٚتٛد٘ مجٝع اؿذاز إىل ٢َٓ ًَبِّني، ٜٚصُّٕٛ يف ٢َٓ

ِٕ تٖٝغض ي٘ إٔ ٜٓظٍ بُٓض٠ إىل ايظٚاٍ ؾشغٔ. ٚإسا طايت ايؾُػ خطب  مجع، ثِ يف صبٝش١ ايّٝٛ ايتاعع ٜغري اؿاز إىل عضؾ١. ؾإ

 اإلَاّ أٚ ْا٥ب٘ خطب١

 خٌ عضؾ١.قصري٠، ثِ ٜصًٞ ايعٗض ٚايعصض قصضّا ٚمجعّا يف ٚقت ايعٗض، ثِ ٜز

ٚجيب ع٢ً اؿاز إٔ ٜتٝكٔ أْ٘ يف راخٌ سزٚر عضؾ١، ٜٚغتكبٌ ايكب١ً، ٜٚضؾع ٜزٜ٘ ٜزعٛ ًٜٚيب، ٚحيُز اهلل، ٚجيتٗز يف ايتطضع 

ٚايشنض ٚايزعا٤ يف سيو ايّٝٛ ايععِٝ. ٚأؾطٌ َا ٜكاٍ يف سيو ايّٝٛ: ال إي٘ إال اهلل ٚسزٙ ال ؽضٜو ي٘، ي٘ املًو ٚي٘ اؿُز ٖٚٛ ع٢ً 

زٜض، ٜٚهٕٛ يف سيو ايّٝٛ َؿطضّا; ألْ٘ أق٣ٛ ي٘ ع٢ً ايعبار٠، ٚال ٜظاٍ ٚاقؿّا َتطضعّا َتشياّل، إىل إٔ تػضب ايؾُػ، نٌ ؽ٤ٞ ق

ؾإسا غضبت أؾاض َٔ عضؾ١ بغه١ٓٝ، ٜٚغري ًَبِّّٝا ست٢ ٜأتٞ َظريؿ١ ؾٝصًٞ بٗا املػضب ٚايعؾا٤ مجعّا ٜٚكصض ايعؾا٤، ٚصخص 

ٜبك٢ ايكٟٛ يف َظريؿ١ ست٢ ٜصًٞ ايؿذض، ثِ ٜغتكبٌ ايكب١ً ٚحيُز اهلل ٜٚهربٙ ًًٜٚٗ٘ يًطعؿ١ إٔ خيضدٛا َٔ َظريؿ١ بًٌٝ، ٚ
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ست٢ ٜغؿض دزّا، ثِ ٜزؾع َٔ َظريؿ١ قبٌ طًٛع ايؾُػ، ٚعًٝ٘ ايغه١ٓٝ، ًَبّٝا، ًٜٚتكط عبع سصٝات َٔ ايطضٜل، ست٢ إسا أت٢ 

شض ٖزٜ٘، ٜٚغتشب إٔ ٜأنٌ َٓ٘، ثِ حيًل صأع٘، مجض٠ ايعكب١ صَاٖا بغبع سصٝات ٜهرب َع نٌ سصا٠ ٜٚكطع ايتًب١ٝ، ثِ ٜٓ

ثِ ٜطٛف طٛاف اإلؾاض١، ٜٚغع٢ ععٞ اؿر إٕ نإ َتُتعّا، أٚ نإ َؿضرّا أٚ قاصّْا ٚمل ٜغع َع طٛاف ايكزّٚ. ٚايغ١ٓ تضتٝب ٖشٙ 

صَٞ مجض٠ -ني َٔ ثالث١ أعُاٍ األعُاٍ: ايضَٞ، ؾايشبض، ؾاؿًل، أٚ ايتكصري، ؾإٕ قٖزّ ٚاسزّا َٓٗا ع٢ً آخض ؾال سضز، ٚإسا ؾعٌ اثٓ

ؼًٌ ايتشًٌ األٍٚ ٚسٌ ي٘ نٌ ؽ٤ٞ سضّ عًٝ٘ باإلسضاّ إال  -ايعكب١، ٚاؿًل أٚ ايتكصري، ٚايطٛاف َع ايغعٞ، إٕ نإ عًٝ٘ ععٞ

ٛبّا، ايٓغا٤. ؾإسا ؾعٌ ايجالث١ ؼًٌ ايتشًٌ األنرب ؾٝشٌ ي٘ نٌ ؽ٤ٞ ست٢ ايٓغا٤، ٜٚبٝت مب٢ٓ ي١ًٝ اؿارٟ عؾض ٚايجاْٞ عؾض ٚد

ٜٚضَٞ اؾُضات ايجالخ ّٜٛ اؿارٟ عؾض بار٥ّا بايصػض٣ ثِ ايٛعط٢ ثِ ايهرب٣ ٚنشيو يف ايّٝٛ ايجاْٞ عؾض، ٜٚبزأ ٚقت ايضَٞ َٔ 

ٖٔ ي٘ إٔ ٜتكزّ قًٝاّل عٔ ميٝٓ٘، ٜٚكّٛ َغتكباّل ايكب١ً صاؾعّا ٜزٜ٘ ٜزعٛ. ٚإسا  ايظٚاٍ إىل طًٛع ايؿذض، ٚإسا ص٢َ اؾُض٠ ايصػض٣ ُع

ٖٔ ي٘ إٔ ٜتكزّ، ٜٚأخش سات ايؾُاٍ ٜٚغتكبٌ ايكب١ً،ص٢َ اؾ  ُض٠ ايٛعط٢ ُع

ٜٚكّٛ طٜٛاّل ٜزعٛ صاؾعّا ٜزٜ٘، ٚال ٜكـ بعز مجض٠ ايعكب١، ؾإٕ أصار إٔ ٜتعذٌ ؾإْ٘ جيب عًٝ٘ إٔ خيضز َٔ ٢َٓ ّٜٛ ايجاْٞ عؾض 

يح عؾض. ثِ إسا أصار إٔ خيضز َٔ َه١ قبٌ غضٚب ايؾُػ، ؾإٕ غضبت عًٝ٘ ايؾُػ يف ٢َٓ كتاصّا، ٚدب عًٝ٘ َبٝت ي١ًٝ ايجا

 ٚدب عًٝ٘ إٔ ٜطٛف طٛاف ايٛراع، ٚجيعٌ آخض عٗزٙ بايبٝت ايطٛاف، ٜٚغكط ٖشا ايطٛاف عٔ اؿا٥ض ٚايٓؿغا٤.

 

 اسنض األَانٔ اييت تؾضع طٜاصتٗا يف املز١ٜٓ؟

 طٜاص٠ َغذز ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: املغأي١ األٚىل:

ٚؽٗز ايضسٌ إيٝ٘ يف أٟ ٚقت َٔ أٜاّ ايغ١ٓ، عٛا٤ أنإ سيو قبٌ اؿر أّ بعزٙ، ٚيٝػ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصتغٔ طٜاص٠ َغذز ايٓيب 

٢ً اهلل صهلا ٚقت خاص، ٚال رخٌ هلا يف اؿر، ٚيٝغت َٔ ؽضٚط٘ ٚال َٔ ٚادبات٘، يهٔ ٜٓبػٞ ملٔ قزّ إىل اؿر إٔ ٜظٚص َغذزٙ 

نٔ. ؾًٛ َض اؿذاز باملغذز ايٓبٟٛ ٚصًٛا قبٌ أرا٤ ؾضٜط١ اؿر أٚ بعزٖا، ٚغاص١ َٔ ٜؾل عًٝ٘ ايغؿض إىل ٖشٙ األَا عًٝ٘ ٚعًِ

نُا -ؾٝ٘، يهإ أصؾل بِٗ ٚأععِ ألدضِٖ ٚؾُعٛا بني اؿغٓٝني: أرا٤ ؾضٜط١ اؿر، ٚطٜاص٠ املغذز ايٓبٟٛ يًصال٠ ؾٝ٘، َع ايعًِ 

ٌَ هلا ؾٝ٘، ؾاؿر ناٌَ ٚتاّ بزٕٚ ٖشٙ ايظٜاص٠، ٚال -عبل اصتباط بٝٓٗا ٚبني اؿر  بإٔ ٖشٙ ايظٜاص٠ يٝغت َٔ َهُالت اؿر، ٚال َرِخ

 أيبت١.

َِ  -ٚاألري١ ع٢ً َؾضٚع١ٝ ؽزِّ ايضساٍ ملغذزٙ  ََٚعًَّ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع  ٚايصال٠ ؾٝ٘ نجري٠ َٓٗا: -َص٢َّ ايًَّ

َٚغذز  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص)ال تؾز ايضساٍ إال إىل ثالث١ َغادز: املغذز اؿضاّ َٚغذز ايضعٍٛ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصقٛي٘  -1

 األقص٢(.

 َٔ أيـ صال٠ ؾُٝا عٛاٙ، إال املغذز اؿضاّ(.)صال٠ يف َغذزٟ ٖشا خري  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚقٛي٘  -2

يًصال٠ ؾٝ٘ يؿطًٗا َٚطاعؿ١ أدضٖا، ٚتزٍ أٜطّا ع٢ً  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصؾٗشٙ ايٓصٛص تزٍ ع٢ً َؾضٚع١ٝ طٜاص٠ َغذز ايٓيب 

ٖشٙ أْ٘ حيضّ ؽز ايضساٍ يػري ٖشٙ املغادز ايجالث١ يكصز ايعبار٠، ؾال تؾضع ايظٜاص٠ ٚايغؿض ألٟ َهإ يف أحنا٤ املعُٛص٠، إال إىل 

َِ  -املغادز ايجالث١. َٚقِصُز املز١ٜٓ يًصال٠ يف َغذز ايٓيب  ََٚعًَّ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع َؾضٚع يف سل ايضداٍ ٚايٓغا٤; ملا تكزّ َٔ عُّٛ  -َص٢َّ ايًَّ

 األري١ ايغابك١.

ايزعا٤ املؾضٚع عٓز  ؾإسا ٚصٌ املغاؾض إىل املغذز اعتشب ي٘ إٔ ٜكزّ صدً٘ اي٢ُٓٝ ساٍ رخٛي٘ املغذز، ٜٚكٍٛ أَا نٝؿ١ٝ ايظٜاص٠:

سنض  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصرخٍٛ أٟ َغذز: بغِ اهلل ٚايصال٠ ٚايغالّ ع٢ً صعٍٛ اهلل، ايًِٗ اؾتض يٞ أبٛاب صمحتو.ٚيٝػ ملغذزٙ 

)َا  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصكصٛص، ثِ بعز سيو ٜصًٞ صنعتني يف أٟ َهإ َٔ املغذز، ٚإٕ صالٖا يف ايضٚض١ ؾٗٛ أؾطٌ; يكٛي٘ 

 بني بٝيت َٚٓربٟ صٚض١ َٔ صٜاض اؾ١ٓ(.

ٜٓبػٞ ي٘ إٔ حياؾغ ع٢ً أرا٤ ايصًٛات اـُػ ؾٝ٘، ٚإٔ ٜهجض ؾٝ٘ َٔ ايشنض ٚايزعا٤ ٚصال٠  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصَغذزٙ  َٚٔ طاص

َٖا صال٠ ايؿضٜط١ ؾاألٚىل يًظا٥ض ٚغريٙ إٔ ٜتكزّ إيٝٗا، ٚحيضص ع٢ً  ايٓاؾ١ً يف ايضٚض١ ايؾضٜؿ١; استغابّا يألدض ٚايجٛاب اؾظٌٜ، أ

 َكز١َ ع٢ً ايضٚض١. ايصؿٛف األٍٚ املضغب ؾٝٗا َا اعتطاع; ألْٗا

ٚقربٟ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصإسا طاص املغًِ املغذز ايٓبٟٛ اعتشب ي٘ طٜاص٠ قربٙ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصطٜاص٠ قربٙ املغأي١ ايجا١ْٝ: 

، ٚيٝغت ٖٞ أصٌ ايكصز. ٖٚشٙ ٖٞ ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صصاسبٝ٘ أبٞ بهض ٚعُض صضٞ اهلل عُٓٗا; ألْٗا تابع١ يظٜاص٠ َغذزٙ 

-يظٜاص٠ قبٛص األْبٝا٤ ٚايصاؿني ٚاألَانٔ األخض٣ غري املغادز ايجالث١ ايظٜاص٠ املؾضٚع١، ٚال ٜؾضع ؽز ايضسٌ إيٝٗا، بٌ ؽٗز ايضسٌ 

ٖٝت٘، آثِ بكصزٙ; ملدايؿت٘  -املغذز اؿضاّ، ٚاملغذز ايٓبٟٛ، ٚاملغذز األقص٢ اْعكز اإلمجاع ع٢ً ؼضمي٘، َٚٔ ؾعً٘ ؾٗٛ عاص بٓ

 ملؿّٗٛ اؿزٜح ايٛاصر يف ؽز ايضساٍ إىل املغادز ايجالث١.
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بأرب ٚخؿض صٛت، ثِ ٜغًِ عًٝ٘ قا٥اّل: )ايغالّ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصؾع٢ً ايظا٥ض إٔ ٜكـ ػاٙ قرب ايٓيب  اص٠:أَا نٝؿ١ٝ ايظٜ

ٞٓ صٚسٞ ست٢ أصر عًٝ٘  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصعًٝو ٜا صعٍٛ اهلل ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘(; يكٛي٘  ٞٓ إال صر اهلل عً )َا َٔ أسز ٜغًِ عً

 ايغالّ(.

قز بًػت ايضعاي١، ٚأرٜت األَا١ْ، ْٚصشت األ١َ، ٚداٖزت يف اهلل ٚإٕ قاٍ ايظا٥ض: ايغالّ عًٝو ٜا خري٠ اهلل َٔ خًك٘، أؽٗز أْو 

سل دٗارٙ، ايًِٗ آت٘ ايٛع١ًٝ ٚايؿط١ًٝ، ٚابعج٘ املكاّ احملُٛر ايشٟ ٚعزت٘، ايًِٗ ادظٙ عٔ أَت٘ خري اؾظا٤، ؾال بأؼ. ثِ بعز سيو 

ثض عٔ ابٔ عُض صضٞ اهلل عُٓٗا أْ٘ نإ إسا عًِ ٜٚزعٛ هلُا، ٜٚرتسِ عًُٝٗا; ملا أ -صضٞ اهلل عُٓٗا-ٜغًِِّ ع٢ً أبٞ بهض ٚعُض 

ٚصاسبٝ٘، ال ٜظٜز ع٢ً قٛي٘: )ايغالّ عًٝو ٜا صعٍٛ اهلل، ايغالّ عًٝو ٜا أبا بهض، ايغالّ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصع٢ً ايضعٍٛ 

 عًٝو ٜا أبتاٙ( ثِ ٜٓصضف.

٘ٔ  -أٚ عؤاٍ ايضعٍٛ  ٚحيضّ ع٢ً ايظا٥ض ٚغريٙ ايتُغض باؿذض٠ أٚ تكبًٝٗا أٚ ايطٛاف بٗا، أٚ اعتكباهلا ساٍ ايزعا٤، ِٝ ًَ ُ٘ َع َص٢َّ ايًَّ

 َِ  قطا٤ اؿادات، ٚتؿضٜر ايهضبات، ٚؽؿا٤ املضض ٚحنٛ سيو; ألٕ سيو نً٘ هلل، ٚال ٜطًب إال َٓ٘. -ََٚعًَّ

ٚقربٟ صاسبٝ٘ ٚادب١، ٚال ؽضطّا يف اؿر نُا ٜعٔ بعض اؾٗاٍ َٔ ايعا١َ، بٌ ٖٞ ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚيٝغت طٜاص٠ قرب ايٓيب 

ٚال اصتباط بٝٓٗا ٚبني اؿر بتاتّا، َٚا ٚصر يف ٖشا ايباب َٔ األسارٜح اييت  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصص َغذز ايٓيب َغتشب١ يف سل َٔ طا

، ٚأْٗا َٔ َهُالت اؿر ؾٗٞ أسارٜح عاقط١، ال ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صحيتر بٗا َٔ ٜكٍٛ مبؾضٚع١ٝ ؽزِّ ايضسٌ إىل قرب ايٓيب 

)َٔ طاص قربٟ ٚدبت ي٘ ؽؿاعيت(، ٚغريُٖا  أصٌ هلا، إَا ضعٝؿ١ أٚ َٛضٛع١، نشزٜح: )َٔ سر ٚمل ٜظصْٞ ؾكز دؿاْٞ(، ٚسزٜح:

 بٌ دظّ بعض أٌٖ ايعًِ بأْٗا نًٗا َٛضٛع١ َهشٚب١. ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصنجري، ٚنًٗا مل ٜجبت َٓٗا سزٜح ٚاسز عٔ ايٓيب 

 األَانٔ األخض٣ اييت تؾضع طٜاصتٗا يف املز١ٜٓ ايٓب١ٜٛ: املغأي١ ايجايج١:

سٝح نإ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصّا إىل َغذز قبا٤ ٜٚصًٞ ؾٝ٘; يؿعً٘ إٔ خيضز َتطٗض -صداّل نإ أٚ اَضأ٠-ٜغتشب يظا٥ض املز١ٜٓ 

 ٜظٚص َغذز قبا٤ صانبّا َٚاؽّٝا ٜٚصًٞ ؾٝ٘

 )َٔ تطٗض يف بٝت٘ ثِ أت٢ َغذز قبا٤، ؾص٢ً ؾٝ٘ صال٠، نإ ي٘ نأدض عُض٠(٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚقٛي٘ 

عًِٝٗ، ٜٚزعٛ هلِ; يؿعً٘  ٚغريٙ، ٜٚغًِ -صضٞ اهلل عٓ٘  -ٜٚغٔ يًضداٍ ؾكط طٜاص٠ قبٛص ايبكٝع ٚقبٛص ايؾٗزا٤ يف ُأُسز نكرب محظ٠ 

 )طٚصٚا ايكبٛص ؾإْٗا تشنض املٛت( ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصإس نإ ٜظٚصِٖ ٜٚزعٛ هلِ، ٚيعُّٛ قٛي٘  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص

ٜعًِ أصشاب٘ إسا طاصٚا ايكبٛص إٔ ٜكٛيٛا: )ايغالّ عًٝهِ أٌٖ ايزٜاص َٔ املؤَٓني ٚاملغًُني، ٚإْا إٕ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚنإ ايٓيب 

 ؽا٤ اهلل يالسكٕٛ، أعأٍ اهلل يٓا ٚيهِ ايعاؾ١ٝ

 ٖٞ األَانٔ اييت تؾضع طٜاصتٗا يف املز١ٜٓ.ٖشٙ 

أَا األَانٔ األخض٣ اييت ٜعٔ بعض ايعا١َ إٔ طٜاصتٗا َؾضٚع١: نُربى ايٓاق١، َٚغذز اؾُع١، ٚب٦ض اـامت، ٚب٦ض عجُإ، 

أْ٘ طاص ٖشٙ األَانٔ أٚ أَض  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚاملغادز ايغبع١، َٚغذز ايكبًتني، ؾٗشٙ ال أصٌ هلا، ٚمل ٜجبت عٔ ايٓيب 

ٌْ خاص، إال َغذز ايضعٍٛ بظٜاصتٗ َِٜضِر عٔ أسز َٔ ايغًـ ايصاحل أْ٘ طاصٖا. ٚيٝػ ألٟ َغذز يف املز١ٜٓ ؾط ُ٘  -ا، ٚمل  َص٢َّ ايًَّ

 َِ ََٚعًَّ  ٔ٘ ِٝ ًَ )َٔ عٌُ عُاّل يٝػ عًٝ٘ أَضْا ؾٗٛ صر( ، ؾٝٓبػٞ يًُغًِ إسا طاص املز١ٜٓ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصَٚغذز قبا٤. ٚقز قاٍ  -َع

 طٜاصتٗا، ٜٚتذٓب األَانٔ اييت ال تؾضع طٜاصتٗا.إٔ ٜتكٝز باألَانٔ اييت تؾضع 

 

 اسنض تعضٜـ األضش١ٝ ٚسهُٗا ٚأري١ َؾضٚعٝتٗا ؟

 :األضش١ٝ يػ١: ٖٞ سبض األضش١ٝ ٚقت ايطش٢.تعضٜـ األضش١ٝ -1

 ٚؽضعّا: ٖٞ َا ٜشبض َٔ اإلبٌ أٚ ايبكض أٚ ايػِٓ أٚ املعظ تكضبّا إىل اهلل تعاىل ّٜٛ ايعٝز.

َِْشِض( طايهٛثض: َؾضٚعٝ ٚأري١ سهُٗا-2 َٚا ٌِّ ٔيَضبَِّو   ص.2تٗا األضش١ٝ ع١ٓ َؤنز٠; يكٛي٘ تعاىل: )َؾَص

ضش٢ بهبؾني أًَشني أقضْني سعُٗا بٝزٙ، ٚمٓس٢ ٚنرب، ٚٚضع  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص: )إٔ ايٓيب -صضٞ اهلل عٓ٘  -ٚؿزٜح أْػ 

 صدً٘ ع٢ً صؿاسُٗا(

 

 اسنض ؽضٚط َؾضٚع١ٝ األضش١ٝ؟ َٚا ػٛط االضش١ٝ ب٘؟

ِٔ ٚدزت ؾٝ٘ ايؾضٚط اآلت١ٝ:تغٔ األضش١ٝ  ََ  يف سل 

 اإلعالّ: ؾال خياطب بٗا غري املغًِ. -1

 ايبًٛؽ ٚايعكٌ: ؾُٔ مل ٜهٔ بايػّا عاقاّل ؾال ٜهًـ بٗا. -2

 االعتطاع١: ٚتتشكل بإٔ ميًو ق١ُٝ األضش١ٝ طا٥ز٠ عٔ ْؿكت٘ ْٚؿك١ َٔ تًظَ٘ ْؿكت٘، خالٍ ّٜٛ ايعٝز ٚأٜاّ ايتؾضٜل. -3

 االضش١ٝ ب٘ ؾال تصض األضش١ٝ إال إٔ تهٕٛ َٔ:َٚا ػٛط 
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 ايػِٓ َٚٓ٘ املاعظ. -3  ايبكض. -2     اإلبٌ. -1

َِْعا ١َُٔ اِيَأ ِٝٗ ِٔ َب َٔ  ِِ ُٗ ََا َصَطَق ٘ٔ َع٢ًَ  َِ ايًَّ َِٝشُنُضٚا اِع َِٓغّها ٔي ََ َٓا  ًِ ١َٕٖ َدَع ِّ ُأ َٚٔيُه ص. ٚاألْعاّ ال ؽضز عٔ ٖشٙ 34ِّ( طاؿر: يكٛي٘ تعاىل: )

ٚال عٔ أسز َٔ ايصشاب١ ايتطش١ٝ بػريٖا ٚػظئ ايؾا٠ يف األضش١ٝ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصف ايجالث١. ٚألْ٘ مل ٜٓكٌ عٔ ايٓيب األصٓا

ٜطشِّٞ بايؾا٠  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِص -: )نإ ايضدٌ يف عٗز صعٍٛ اهلل -صضٞ اهلل عٓ٘  -عٔ ايٛاسز ٚأٌٖ بٝت٘; ؾؿٞ سزٜح أبٞ أٜٛب 

 عٓ٘ ٚعٔ أٌٖ بٝت٘، ؾٝأنًٕٛ ٜٚطعُٕٛ(.

 ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصقاٍ: )حنضْا َع صعٍٛ اهلل  -صضٞ اهلل عٓ٘  -ٚايبكض٠ ايٛاسز٠ عٔ عبع١; ؿزٜح دابض  ٚجيٛط ايتطش١ٝ بايبعري

 عاّ اؿزٜب١ٝ ايبز١ْ عٔ عبع١، ٚايبكض٠ عٔ عبع١(

 

 اسنض ايؾضٚط املعترب٠ يف األضش١ٝ؟

 أ( اإلبٌ: ٜٚؾرتط إٔ ٜهٕٛ قز أنٌُ مخػ عٓني. ايغٔ: -1

 ب( ايبكض: ٜٚؾرتط إٔ ٜهٕٛ قز أنٌُ عٓتني.

 املعظ: ٜٚؾرتط إٔ ٜهٕٛ قز أنٌُ ع١ٓ. ز(

١ٖٓ، إال إٔ ٜعغض عًٝهِ، ؾتشعٛا دشع١  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصإٔ صعٍٛ اهلل  -صضٞ اهلل عٓ٘  -ؿزٜح دابض  َُٔغ قاٍ: )ال تشعٛا إال 

 َٔ ايطإٔ(. ٚاملغ١ٓ َٔ اإلبٌ َا هلا مخػ عٓني، َٚٔ ايبكض َا ي٘ عٓتإ، َٚٔ املعظ َا ي٘ ع١ٓ، ٚتغ٢ُ املغ١ٓ بايج١ٝٓ.

قاٍ: قًت ٜا صعٍٛ  -صضٞ اهلل عٓ٘  -يطإٔ: ٜٚؾرتط ؾٝ٘ اؾشع، ٖٚٛ َا أنٌُ ع١ٓ، ٚقٌٝ: عت١ أؽٗض; ؿزٜح عكب١ بٔ عاَض ر( ا

 ظشع َٔ ايطإٔ( ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصاهلل: أصابين دشع. قاٍ: )ضضِّ ب٘( ، ٚؿزٜح عكب١ بٔ عاَض أٜطّا: )ضٖشٝٓا َع صعٍٛ اهلل 

هٕٛ عامل١ َٔ ايعٝٛب اييت َٔ ؽأْٗا إٔ تغبب ْكصاّْا يف ايًشِ، ؾال ػظئ ايعذؿا٤، ٜؾرتط يف اإلبٌ ٚايبكض ٚايػِٓ إٔ ت ايغال١َ. -2

قاٍ: )أصبع ال ػظئ يف  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصعٔ ايٓيب  -صضٞ اهلل عٓ٘  -ٚايعضدا٤، ٚايعٛصا٤، ٚاملضٜط١; ؿزٜح ايربا٤ بٔ عاطب 

ُٔ عٛصٖا، ٚاملضٜط١ ايبني َضضٗا، ٚايعضدا٤ ايبني عضدٗا،  ِٓٔكٞ(. ٚايعذؿا٤: اهلظًٜ٘، َٚع٢ٓ األضاسٞ: ايعٛصا٤ ايبِّٝ ٚايعذؿا٤ اييت ال ُت

َُٖذ هلا هلظاهلا. ٜٚكاؼ ع٢ً ٖشٙ ايعٝٛب األصبع١ َا يف َعٓاٖا: ناهلتُا٤ اييت سٖبت ثٓاٜاٖا، ٚايعطبا٤ اييت سٖب  )ال تٓكٞ(: أٟ ال 

 أنجض أسْٗا أٚ قضْٗا، ٚحنٛ سيو َٔ ايعٝٛب.

 

 َت٢ ٚقت سبض األضش١ٝ؟

بعز صال٠ ايعٝز ملٔ صالٖا، َٚٔ بعز طًٛع مشػ ّٜٛ عٝز األضش٢ مبكزاص َا ٜتغع يضنعتني ٚخطبتني ملٔ مل ٜبتزئ ٚقتٗا َٔ 

)َٔ ص٢ً صالتٓا، ْٚغو ْغهٓا، ؾكز  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصقاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل  -صضٞ اهلل عٓ٘  -ٜصًٗا، ؿزٜح ايربا٤ بٔ عاطب 

 -ٗا إىل غضٚب آخض أٜاّ ايتؾضٜل; ؿزٜح دبري بٔ َطعِ أصاب ايٓغو، َٚٔ سبض قبٌ إٔ ٜصًٞ ؾًٝعز َهاْٗا أخض٣(. ٜٚغتُض ٚقت

قاٍ: )نٌ أٜاّ ايتؾضٜل سبض(.ٚاألؾطٌ سعٗا بعز ايؿضاؽ َٔ صال٠ ايعٝز; ؿزٜح ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صعٔ ايٓيب  -صضٞ اهلل عٓ٘ 

قاٍ: )أٍٚ َا ْبزأ ب٘ َٜٛٓا ٖشا ْصًٞ ثِ ْضدع ؾٓٓشض، ؾُٔ ؾعٌ سيو  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصإٔ ايٓيب -صضٞ اهلل عٓ٘  -ايربا٤ بٔ عاطب 

 كز أصاب عٓتٓا، َٚٔ سبض قبٌ سيو ؾإمنا ٖٛ ؿِ قزَ٘ ألًٖ٘، يٝػ َٔ ايٓغو يف ؽ٤ٞ(.ؾ

 

 اسنض َا ٜصٓع باألضش١ٝ، َٚا ًٜظّ املطشٞ إسا رخًت ايعؾض؟

 َا ٜصٓع باألضش١ٝ: -1

َٗا ٜغٔ يًُطشٞ إٔ ٜأنٌ َٔ أضشٝت٘، ٜٚٗزٟ يألقاصب ٚاؾريإ ٚاألصزقا٤، ٜٚتصزم ع٢ً ايؿكضا٤; يكٛي٘ تعاىل: )َؾ ِٓ َٔ ُهًُٛا 

ُُٛا اِيَبا٥َٔػ اِيَؿٔكرَي( طاؿر:  ص.ٜٚغتشب إٔ جيعًٗا أثالثّا: ثًح ألٌٖ بٝت٘، ٚثًح ٜطعُ٘ ؾكضا٤ درياْ٘، ٜٚٗزٟ ايجًح، ؿزٜح 28ََٚأِطٔع

قاٍ: )ٜٚطعِ أٌٖ بٝت٘ ايجًح، ٜٚطعِ ؾكضا٤ درياْ٘ ايجًح،  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصابٔ عباؼ صضٞ اهلل عُٓٗا يف صؿ١ أضش١ٝ ايٓيب 

٢ً اهلل عًٝ٘ صصضٞ اهلل عٓ٘ ، إٔ ايٓيب  -٢ً ايٗغٖؤاٍ بايجًح( ٚجيٛط ارخاص ؿّٛ األضاسٞ بعز ثالث١ أٜاّ; ؿزٜح بضٜز٠ ٜٚتصٖزم ع

 قاٍ: )نٓت ْٗٝتهِ عٔ ارخاص ؿّٛ األضاسٞ ؾٛم ثالخ، ؾأَغهٛا َا بزا يهِ( ٚعًِ

 َا ًٜظّ َضٜز ايتطش١ٝ إسا رخًت عؾض سٟ اؿذ١: -2

أصار إٔ ٜطشٞ إٔ ٜأخش َٔ ؽعضٙ، أٚ أظؿاصٙ ؽ٦ّٝا، ست٢ ٜطشِّٞ; ؿزٜح أّ ع١ًُ صضٞ اهلل إسا رخًت عؾض سٟ اؿذ١، سضّ ع٢ً َٔ 

عٓٗا َضؾٛعّا: )إسا رخٌ ايعؾض، ٚعٓزٙ أضش١ٝ ٜضٜز إٔ ٜطشٞ، ؾال ٜأخشٕ ؽعضّا، ٚال ٜكًُٔ ظؿضّا(. ٚيف صٚا١ٜ: )ؾال ميػ َٔ ؽعضٙ 

 ٚبؾضٙ ؽ٦ّٝا(.

 

 اسنضتعضٜـ ايعكٝك١ ٚسهُٗا ٚ ٚقتٗا؟
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َؾتك١ َٔ ايعل ٖٚٛ ايكطع، ٖٚٞ تطًل يف األصٌ ع٢ً ايؾعض ايشٟ ٜهٕٛ ع٢ً صأؼ املٛيٛر سني ايٛالر٠ؽضعّا: َا ٜشبض  ك١ يػ١:ايعكٝ

 يًُٛيٛر ّٜٛ عابع٘ عٓز سًل ؽعضٙ.ٖٚٞ َٔ سل ايٛيز ع٢ً ٚايزٙ.

 ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصقاٍ: مسعت صعٍٛ اهلل  صضٞ اهلل عٓ٘ايعكٝك١ ع١ٓ َؤنز٠، ؿزٜح عًُإ بٔ عاَض ايطيب سهِ ايعكٝك١: -2

٢ً اهلل صإٔ ايٓيب  صضٞ اهلل عٓ٘يف ايبداصٟ )ٚؿزٜح مسض٠ «( َع ايػالّ عكٝكت٘، ؾأٖضٜكٛا عٓ٘ رَّا، ٚأَٝطٛا عٓ٘ األس٣»ٜكٍٛ: 

، ٚؿزٜح عبز اهلل بٔ عُضٚ بٔ ايعاص «نٌ غالّ ص١ٖٓٝ بعكٝكت٘، تشبض عٓ٘ ّٜٛ عابع٘ ٜٚغ٢ُ ٚحيًل صأع٘»قاٍ:  عًٝ٘ ٚعًِ

ُٚيز ي٘ ٚيز، ؾأسب أ»قاٍ:  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصصضٞ اهلل عُٓٗا إٔ ايٓيب  ُِٓغؤَ  َٝ ًِ ُِٓغَو عٓ٘ َؾ َٜ  َٚع٢ٓ ٜٓغو. ٜشبض(«. ٕ 

ٜزخٌ ٚقت دٛاط سبض ايعكٝك١ باْؿصاٍ مجٝع املٛيٛر َٔ بطٔ أَ٘، ٜٚغتُض ٚقت االعتشباب إىل ايبًٛؽ، إال أْ٘ ٜغٔ ٚقت ايعكٝك١:

ايػالّ َضتٗٔ بعكٝكت٘ : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصقاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل  صضٞ اهلل عٓ٘إٔ ٜعٖل عٓ٘ ّٜٛ ايغابع َٔ ٚالرت٘; ؿزٜح مسض٠ 

 «.شبض عٓ٘ ّٜٛ ايغابع، ٜٚغ٢ُ ٚحيًل صأع٘ت

 

 اسنض َكزاص َا ٜشبض يف ايعكٝك١؟

عٔ »ٜكٍٛ:  ٜغٔ إٔ ٜشبض عٔ ايػالّ ؽاتإ ٚعٔ اؾاص١ٜ ؽا٠، ؿزٜح أّ نضط ايهعب١ٝ صضٞ اهلل عٓٗا قايت: مسعت صعٍٛ اهلل 

كٝك١؟ابٔ ايكِٝ قاٍ: ايؿضم أْٗا نٌ صأؼ بضأؼ، ايػالّ ؽاتإ َتهاؾ٦تإ، ٚعٔ اؾاص١ٜ ؽا٠،ٌٖ جيظئ االؽرتاى يف بكض٠ يف ايع

ٜعين صأؼ املٛيٛر بضأؼ، ٖٚشا يعً٘ سه١ُ، ٚيهٔ دعٌ ايؾضع إٔ صأؼ ايبكض٠ بغبع صؤٚؼ ؾٓكٍٛ ي٘ ْعِ، صأؼ ايبكض٠ بغبع صؤٚؼ 

 ر سيو.َٔ غريٖا، ٚممهٔ ٜشبض َاعظ ٜٚظٜز عًٝ٘ َٔ ؿِ اؾظاص ٜعين ٖٛ ٜشبض َاعظ ٜٚؾرتٟ ؿِ بعز سيو جيٛط إٔ ٜظٚ

 

 اسنض ايغٓٔ اـاص١ باملٛيٛر،نتغُٝت٘ ٚسًل صأع٘، ٚؼٓٝه٘، ٚاألسإ يف أسْ٘؟

نٌ »قاٍ:  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصإٔ ايٓيب  صضٞ اهلل عٓ٘:ٜغٔ تغ١ُٝ املٛيٛر يف ايّٝٛ ايغابع َٔ ٚالرت٘، ؿزٜح مسض٠ تغ١ُٝ املٛيٛر

 «.غالّ ص١ٖٓٝ بعكٝكت٘، تشبض عٓ٘ ّٜٛ عابع٘، ٜٚغ٢ُ، ٚحيًل صأع٘

ٖٝض ايٓيب ٜٚغٔ إٔ خيتاص ي٘ َٔ األ األمسا٤ ايكبٝش١، ٚأَض بشيو. ٚأسغٓٗا: عبز اهلل  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصمسا٤ َا نإ سغّٓا; ؾكز غ

إٕ أسب أمسا٥هِ إىل اهلل عبز اهلل : »٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصٚعبز ايضمحٔ ٚؿزٜح ابٔ عُض صضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: قاٍ صعٍٛ اهلل 

 «ٚعبز ايضمحٔ

 سبض ايعكٝك١ سنضّا نإ أٚ أْج٢ ّٜٛ عابع٘ بعز-ٜٚغٔ سًل صأع٘ سًل صأؼ املٛيٛر:

٢ً اهلل عًٝ٘ صقاٍ: عٖل صعٍٛ اهلل  صضٞ اهلل عٓ٘تشبض عٓ٘ ّٜٛ عابع٘ بعز سبض ايعكٝك١، ٜٚتصزم بظ١ْ ؽعضٙ ؾط١ؿزٜح عًٞ 

ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ : إٔ ٖشا َؿٝز يألطؿاٍ، ألْ٘ « ٜا ؾاط١ُ اسًكٞ صأع٘، ٚتصزقٞ بظ١ْ ؽعضٙ ؾط١»عٔ اؿغٔ بؾا٠، ٚقاٍ:  ٚعًِ

٥ٌ ايشٟ نإ يف بطٔ أَ٘ ؾٝتبدض ٚخيضز ؾٗشا ٜٓعؿ ايٛيز ٚجيعٌ ي٘ عضٜع ٜتبدض األغض٠ اييت تؾضبتٗا دًز٠ ايضأؼ َٔ ايغا

ٜهٕٛ عضٜع االعتذاب١ ٖشا عح قزِٜ ابٔ ايكِٝ نإ ٜشنضٙ ٖٚشا ايبشح دزٜز بايطضٜك١ اؿزٜج١، باألعاخ ايطب١ٝ اؿزٜج١ 

 َشنٛص ٚنجري َٔ األطبا٤ ٜٓصشٕٛ بشيو ألْ٘ َؿٝز دزا يألٚالر.

 ٓٝو املٛيٛر بتُض عٛا٤ أنإ سنضّا أّ أْج٢.ٜٚغٔ ؼؼٓٝو املٛيٛر:

صضٞ اهلل ٚايتشٓٝو: ٖٛ َطؼ ايتُض ٚريو سٓو املٛيٛر ب٘ ٚريو سٓو املٛيٛر ب٘ ست٢ ٜٓظٍ ؽ٤ٞ َٓ٘ إىل دٛؾ٘ ؿزٜح أبٞ َٛع٢ 

ٖٓه٘ بتُض ٚسزٜح عا٥ؾ١ صضٞ اهلل عٓٗا إٔ صعٍٛ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصقاٍ: ٚيز يٞ غالّ، ؾأتٝت ب٘ ايٓيب  عٓ٘ ؾغُاٙ إبضاِٖٝ َٚس

 ٜؤت٢ بايصبٝإ ٚحيٓهِٗ.نإ  ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصاهلل 

ٜغٔ األسإ يف ُأسٕ املٛيٛر سني ٚالرت٘، ٚقٌٝ: ٜؤٖسٕ يف أسْ٘ اي٢ُٓٝ، ٚتكاّ ايصال٠ يف أسْ٘ ايٝغض٣ ؿزٜح أبٞ األسإ يف أسٕ املٛيٛر:

َٕ يف أسٕ اؿغٔ بٔ عًٞ سني ٚيزت٘ ؾاط١ُ، بايصال٠ ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِصصأٜت صعٍٛ اهلل »قاٍ:  صضٞ اهلل عٓ٘صاؾع   «أٖس

 

 ت٘ تتِ ايصاؿاتٚاؿُز هلل ايشٟ بٓعُ

 ؼ ٚ ز اؿرأْت٢ٗ بؿطٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز  اؾٗارًٜشك٘ مبؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 ايؿك٘ املٝغض جملُٛع١ َٔ ايعًُا٤َٔ نتاب 

 َعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف ؾط١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اؿٜٛين


